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Tehtävä

Lisätiedot
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Krabbe Johanna
Niiranen Matti
Tuominen Aino
Hyttinen Nuutti
Vuorela Antti
Kuusisto Kari
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Hänninen Pekka
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Varapuheenjohtaja
Jäsen
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Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Asiantuntija, Espoo
Asiantuntija, Kauniainen
Asiantuntija, Vantaa
Vs. toimitusjohtaja
Toimialajohtaja, vesihuolto
Toimialajohtaja, jätehuolto
Sihteeri, johtava lakimies
Tulosaluejohtaja, tukipalvelut
Tulosaluejohtaja, seutu- ja
ympäristötieto
Viestintäjohtaja
Henkilöstöjohtaja
Hallintosihteeri

Esittelijä § 103

Hahtala Riitta-Liisa
Mäkeläinen Pia
Hämäläinen Anu

Etänä
Etänä
Etänä, poissa § 101-102
Esittelijä § 101-102, 104, 109-112
Esittelijä § 108, poissa § 103
Esittelijä § 105-107, poissa § 103
Etänä, poissa § 103
Etänä, poissa § 103
Etänä, poissa § 103
Etänä

Allekirjoitukset
Mia Nygård-Peltola
puheenjohtaja

Miikka Pekkarinen
pöytäkirjanpitäjä
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Leo Stranius
Ptk tark.

Pirkko Kotila

PÖYTÄKIRJA

pöytäkirjantarkastaja

8/2021
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Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi HSY:n verkkosivuille osoitteessa
www.hsy.fi/paatoksenteko
Pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Kokouksen järjestäytyminen
Hallitus 27.08.2021 § 101

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Kotilan (varalla Johanna Krabbe)
ja Leo Straniuksen (varalla Aino Tuominen).

Päätös

Hallitus päätti
a. todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
b. valita pöytäkirjan tarkastajiksi Pirkko Kotilan ja Leo Straniuksen.
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Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus (AK)
Hallitus 27.08.2021 § 102
904/10.105.1050.10500/2020
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841
HSY:n hallitus hyväksyi 19.9.2014 §102 Blominmäen
jätevedenpuhdistamon ohjauksen ja seurannan periaatteet. Niiden mukaan
hankkeesta raportoidaan HSY:n hallitukselle säännöllisesti
neljännesvuosittain.
Blominmäen projektinjohtourakan prosessin ja LVI:n putkistojen ja
koneiden asennukset ovat edenneet hyvää vauhtia. Prosessiputkistoja on
asennettu noin 76 % kokonaiskilomäärästä ja LVI-töiden valmiusaste on
noin 89 %. Sähkö- ja instrumentointikaapeleiden asennus ja kytkennät
sekä niiden ja automaatioviestien testaukset jatkuvat.
Urakka on yleisaikataulusta jäljessä. Käyttöönotto-aikataulussa on
jätevesien kääntö Blominmäkeen esitetty alkavaksi 30.6.2022. Testaukset
eivät ole edenneet täysin aikataulun mukaisesti.
Kalliorakennus-Yhtiöt Oy:n viemäritunneliurakat Mikkelä II, Malminmäki ja
Eestinkallio ovat rahoitusvaikeuksien vuoksi jääneet jälkeen. Huhtikuussa
sovittiin uusia järjestelyjä töiden loppuun saattamiseksi. Tavoitteena
järjestelyissä on saada urakoiden työt valmiiksi lokakuussa 2021.
Finnoon urakassa rakennettavalle pumppaamolle ja siihen liittyville
tunneleille ja rakennuksille sähköä syöttävän muuntajan toimitus oli
huomattavasti myöhässä, mikä osaltaan on viivyttänyt näiden urakoiden
töiden loppuunsaattamista ja valmistumista. Finnoo II urakan ja sille
alistetun Finnoo III tekniikkaurakan työt on arvioitu valmistuvan syyskuussa
2021.
Hankkeen tilannekatsaus 30.6.2021 on esitetty tämän asian liitteessä.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää merkitä tiedoksi Blominmäen
jätevedenpuhdistamohankkeen tilannekatsauksen 30.6.2021.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Blominmäen puhdistamohankkeen tilannekatsaus 30.6.2021

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 103

8/2021

27.08.2021

Toimitusjohtajan viran täyttäminen (AK)
Hallitus 27.08.2021 § 103
878/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Hallituksen puheenjohtaja Mia Nygård-Peltola
Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen, puh. 09 15611
Henkilöstöjohtaja Pia Mäkeläinen, puh. 050 442 6222
HSY:n hallitus on kokouksessaan 28.5.2021 päättänyt julistaa
toimitusjohtajan viran julkisesti haettavaksi sekä nimennyt keskuudestaan
työryhmän, jonka jäsenet osallistuvat viran haku- ja täyttömenettelyn eri
vaiheisiin rekrytointisuunnitelman mukaisesti.
Toimitusjohtaja johtaa kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa.
Toimitusjohtaja huolehtii yhtymäkokouksen ja hallituksen kokouksissa
käsiteltävien asioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta sekä
päätösten täytäntöönpanosta. Tarkemmat toimitusjohtajan tehtävät on
määritelty HSY:n hallintosäännössä.
Viran kelpoisuusvaatimuksina on akateeminen ylempi korkeakoulututkinto,
yli 10 vuoden työkokemus sekä käytännön kokemus vaativista
johtamistehtävistä. Lisäksi edellytetään johtavalta viranhaltijalta
kaksikielisellä virka-alueella vaadittavaa kotimaisten kielten taitoa.
Toimitusjohtajan virka oli haettavana ajalla 28.5. – 20.6.2021. Hakuilmoitus
julkaistiin sähköisenä HSY:n intranetissä ja julkisilla verkkosivuilla,
Oikotiellä, Duunitorilla, Mol.fI-sivuilla, HS.fi:ssä sekä Kuntalehti.fi:ssä.
Ilmoitus julkaistiin myös printti-Helsingin Sanomissa. Some-kanavista
hakuilmoitus oli esillä HSY:n LinkedIn-tilillä ja JOBS-osiossa sekä HSY:n
Twitter-tilillä.
Lisäksi rekrytointiin ja henkilöarviointiin erikoistunut MPS yhtiöt kartoitti
omista verkostoistaan potentiaalisia hakijoita, joita kannustettiin jättämään
hakemus.
Hakuilmoituksen mukaan, kelpoisuusvaatimusten lisäksi, tehtävässä
menestyminen edellyttää:






vahvaa aiempaa kokemusta ja näyttöä strategisesta ja
operatiivisesta johtamisesta
kokemusta vaativasta sidosryhmätyöstä ja verkostovaikuttamisesta
ymmärrystä kunnallisesta päätöksenteosta
erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
sujuvaa englannin kielen taitoa.

Hakuilmoituksessa esitetyn ohella toimitusjohtajan viran täyttöä ohjaavat
perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet. Virkanimitysperusteita
ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Yleisen käytännön mukaan
taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja
tietoja. Kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin

henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen,
järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien
hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koeteltu kansalaiskunto
tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta
merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
Määräaikaan mennessä virkaa haki 36 henkilöä. Viran haku- ja
täyttömenettelyä on valmistellut hallituksen keskuudestaan nimeämä
työryhmä. Hakemusten ja ansioluetteloiden perusteella työryhmä valitsi
ensimmäiseen haastatteluun yhdeksän henkilöä. Näistä viisi valittiin
toiseen haastatteluun, joka sisälsi myös ennakkotehtävän. MPS:n
henkilöarviointiin päätettiin lähettää toisen haastattelukierroksen
perusteella kolme henkilöä.
Ensimmäisen kierroksen haastatteluissa henkilöiltä kartoitettiin mm.
odotuksia ja motivaatiota tehtävään, tarkemmin aikaisempaa työhistoriaa ja
johtamiskokemusta sekä johtamis- ja esihenkilö-toimintatapoja.
Toisella haastattelukierroksella kysyttiin strategiaan,
henkilöstöjohtamiseen, johtoryhmätyöskentelyyn, talouteen ja
uudistumiskykyyn liittyvistä asioista. Haastattelujen avulla oli mahdollista
arvioida myös henkilökohtaisia ominaisuuksia. Henkilöarviointiin
lähetettävät henkilöt valittiin kokonaisarviona koulutuksen, työ- ja
johtamiskokemuksen sekä haastatteluiden perusteella.
Hallitus tapasi kolme henkilöarvioinnissa ollutta henkilöä aamukoulussa
20.8.2021.
Hakijoiden ansiovertailu esitellään hallitukselle ennen päätöksentekoa.
Toimitusjohtaja vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on
esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteessa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun henkilön kanssa
laaditaan kuntalain 42 §:n mukainen johtajasopimus.
HSY:n perussopimuksen 10 §:n ja hallintosäännön 8 §:n mukaan
kuntayhtymän toimitusjohtajan ottamisesta ja erottamisesta päättää
hallitus. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan palkasta.
Päätösehdotus (MN)

Hallitus päättää
a. suorittaa toimitusjohtajan vaalin,
b. määritellä toimitusjohtajan kiinteän kuukausittaisen kokonaispalkan.
Muut virkasuhteen ehdot vahvistetaan johtajasopimuksessa,
c. todeta, että vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on
esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan, sekä
d. että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Käsittely

Hallituksen jäsenille oli jaettu ennen asiakohdan käsittelyä voimassa oleva
virkaa hakeneiden hakijaluettelo, ansiovertailu sekä henkilöarvioinnin
tulokset kärkiehdokkaista.
Hakijaluettelossa mukana olleet toimialajohtaja Tommi Fred,
toimialajohtaja Petri Kouvo, tulosaluejohtaja Irma Karjalainen,
tulosaluejohtaja Jouni Peltomaa sekä viestintäjohtaja Riitta-Liisa Hahtala
poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Käydyn keskustelun perusteella hallitus ei ollut yksimielinen
toimitusjohtajan virkaan valittavasta. Puheenjohtaja ehdotti, että
suoritetaan toimitusjohtajan virkavaali, jossa eniten ääniä saanut tulee
valituksi uudeksi toimitusjohtajaksi. Vaali toteutetaan suljetulla
lippuäänestyksellä. Hallitus päätti toteuttaa virkavaalin edellä kuvatun
mukaisesti.
Pöytäkirjanpitäjä Miikka Pekkarinen määrättiin virkavaalin järjestäjäksi.
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen ja johdon sihteeri Tiina Sarkasuo valittiin
ääntenlaskijoiksi. Hakijaluettelo oli jaettu hallituksen jäsenille ja todettiin
erikseen, että virkavaalissa voi äänestää ketä tahansa virkaa hakeneista.
Äänioikeutetuille jaettiin kullekin yksi äänestyslippu. Puheenjohtaja ohjeisti
äänestyksen suoritettavaksi siten, että äänioikeutettu kirjoittaa
äänestyslippuun sen henkilön etu- ja sukunimen, jolle haluaa äänensä
antaa. Puheenjohtaja ohjeisti taittamaan äänestyslipun keskeltä ennen
vaaliuurnaan pudottamista. Annetut äänet kerättiin vaaliuurnaan siten, että
äänioikeutetut pudottivat antamansa äänen suoraan vaaliuurnaan
ääntenlaskijoille. Ääntenlaskijat laskivat äänten kokonaismäärän sekä
henkilöiden saamat äänet. Annettujen äänten kokonaismäärä oli 14 ja
äänet jakautuivat seuraavasti: Tommi Fred 7 ääntä, Kristian Rehnström 7
ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että koska suoritetussa vaalissa äänet menivät
tasan, ratkaistaan valittava henkilö arvalla. Ääntenlaskijat kirjoittivat
kahden ääniä vaalissa saaneen nimet erillisille äänestyslipuille,
äänestysliput taitettiin keskeltä ja ne pudotettiin vaaliuurnaan.
Ääntenlaskijaksi valittu nosti toisen äänestyslipuista vaaliuurnasta ja näytti
sen hallitukselle. Erikseen arvonnan jälkeen todettiin, että äänestyslippu,
jossa oli toisen ehdokkaan nimi, oli edelleen vaaliuurnassa.
Puheenjohtaja totesi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän
toimitusjohtajan virkaan tulleen valituksi Tommi Fred.
Ääntenlaskija Tiina Sarkasuo poistui kokouksesta.
Päätös

Hallitus päätti
a. valita tekniikan lisensiaatti Tommi Fredin Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toimitusjohtajan virkaan 1.10.2021
alkaen,
b. määritellä toimitusjohtajan kiinteäksi kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi
13 400 euroa. Muut virkasuhteen ehdot vahvistetaan johtajasopimuksessa,
c. todeta, että vaali on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on
esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan, sekä
d. että virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Liitteet
- Hakuilmoitus
- Luettelo hakijoista (ei julkaista)
- Hakijoiden ansiovertailu (ei julkaista)

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 104

8/2021

27.08.2021

Jätehuollon asiakastyytyväisyystutkimus 2021
Hallitus 27.08.2021 § 104
1312/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Asiakaspalvelujohtaja Tuija Loppi-Hakamäki, puh. 09 1561 3037
Tutkimukset tavoite ja keskeiset tulokset
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää HSY:n asiakastyytyväisyyttä sekä
kuluttajien kokemuksia ja arvioita jätehuollosta sekä sähköisestä
asioinnista.
Tutkimus on seuranta vuoden 2019 tutkimukseen soveltuvin osin ja
toteutettiin paneelikyselynä touko-kesäkuussa 2021. Kohderyhmän
muodostivat 1000 HSY:n toiminta-alueen kuluttaja-asiakasta.
Tuloksia: (asteikko: 1 = odotuksia selkeästi heikompi … 5 = ylittänyt
odotukset selkeästi)







45 % vastaajista kertoi asioineensa HSY:n kanssa viimeisen
vuoden aikana ja yhteydenotot koskivat jätteiden tuomista
vastaanottopisteeseen tai jäteastian tyhjennystä.
Henkilökohtaisen palvelun kokonaiskokemus sai arvosanan 4,0.
Asioinnin helppous sähköisissä asiointipalveluissa sai arvosanan
3,9.
85 % vastaajista arvioi kotitaloutensa aktiiviseksi paperin
lajittelussa.
Ruokajätteen (biojäte) osalta aktiivisesti arvioi lajittelevansa 62 %
vastaajista.
Kokonaisonnistuminen jätehuollon toiminnalle oli 4. (vrt. 2019 arvio
4 ja 2018 arvio 3,9).

Päätösehdotus (PH)

Hallitus merkitsee jätehuollon asiakastyytyväisyyskyselyn 2021 tulokset
tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Jätehuollon asiakastyytyväisyyskyselyn 2021 tulokset raportti
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Jätepitoisen maan seulonta ja kuonan seostus, jätteen käsittely ja aluehuolto sekä polttoon
kelpaamattoman jätteen käsittely Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella
Hallitus 27.08.2021 § 105
594/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöinsinööri Hannu Juntunen, puh. 040 717 7099
Toimintovastaava Renja Rautiainen, puh. 050 361 2141
Hankintaesimies Jukka Pulkka, puh. 050 431 0669

Yleistä

Hankinta käsittää jätepitoisen maan seulonnan ja kuonan seostuksen,
jätteen käsittelyn ja aluehuollon sekä polttoon kelpaamattoman jätteen
käsittelyn Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueella ajalla 1.1.2022 –
31.12.2024 sekä mahdollisena optiona ajalla 1.1.2025 - 31.12.2026.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 2.6.2021 klo 11.00 mennessä saatiin
tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.
Kumpikaan tarjouksista ei ollut tarjouspyynnön mukainen, joten tilaaja
siirtyi neuvottelumenettelyyn. Määräaikaan 20.7.2021 klo 12.00 mennessä
saatiin tarjoukset kahdelta alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saatu kokonaistaloudellisesti edullisin
tarjous.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitseman jätepitoisen maan seulonnan ja kuonan
seostuksen, jätteen käsittelyn ja aluehuollon sekä polttoon
kelpaamattoman jätteen käsittelyn Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen
alueella Bimu Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa enintään
4 935 000 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen, sekä
c. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan päättämään mahdollisen
optiokauden hankinnasta. Mahdollinen optiokausi mukaan lukien
hankinnan veroton kokonaisarvo on yhteensä enintään 8 225 000 euroa.

Option käytöstä tehdään erillinen päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta
ennen optiokauden alkua.
Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta Jätteen käsittelypalvelut 2022 - 2024
- Liite 2 Jätteenkäsittelyn valintakriteerit
- Liite 3 2021 konekilpailutus vertailu

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

§ 106

8/2021

27.08.2021

Sekajätteen ja kartonkipakkausten keräys ja kuljetus vuosina 2022–2029
Hallitus 27.08.2021 § 106
1174/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Juho Nuutinen, puh. 045 657 9310
Hankinta-asiantuntija Maija Seppälä, puh. 050 465 6328

Yleistä

Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY- kuntayhtymän
vuosina 2022–2029 tarvitsemat sekajätteen ja kartonkipakkausten keräysja kuljetuspalvelut seuraavasti:
Positio 1
Sekajätteen keräys- ja kuljetus takakuormaustyönä Pohjois-Helsingissä
urakka-alueilla 63, 64, 65, 66, 67 ja 68. Urakka-aika urakka-alueilla 63-68
on 5.9.2022-3.9.2028.
Positio 2
Kartongin keräys ja kuljetus takakuormaustyönä HelsinginKantakaupungissa Helsingissä urakka-alueilla 123, 124 ja 125. Urakkaaika on 5.9.2022-4.3.2029.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 16.8.2021 klo 09:00 mennessä saatiin
tarjoukset kuudelta (6) alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saadut hinnaltaan halvimmat
tarjoukset.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat keräys- ja kuljetuspalvelut urakka-alueiden 63,
65, 67 ja 68 osalta Auriga Oy:ltä, urakka-alueiden 64 ja 66 osalta Urbaser
Oy:ltä, urakka-alueiden 123 ja 124 osalta Rabindo Oy:ltä sekä urakkaalueen 125 osalta Remeo Oy:ltä hankinnan verottoman arvon ollessa
enintään 13 999 153 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Käsittely

Esittelijä korjasi asiakohdan otsikkoa poistamalla siitä hankintaan
kuulumattoman ”biojätteen”.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta
- Liite 2 Hinta ja kustannusvertailu
- Liite 3 Toimittajaosuudet
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Sortti-asemien siirtolavakuljetukset 2022–2024
Hallitus 27.08.2021 § 107
1056/05.050.501.5011/2021
Esittelijä
Valmistelijat

Jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo
Käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, puh. 0400 609 493
Hankinta-asiantuntija Maija Seppälä, puh. 050 465 6328

Yleistä

Hankinta käsittää Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY- kuntayhtymän
vuosina 2022–2024 tarvitsemat Sortti-asemien siirtolavakuljetuspalvelut
seuraavasti:
Sortti-asemien siirtolavakuljetukset, Sortti-asemien sisäiset lavojen siirrot
sekä lavojen pressutukset jaksolle 1.1.2022–31.12.2024.
Sopimuskautta on mahdollista jatkaa jaksolle 1.1.2025–31.12.2026.
Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin
ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä
toimittajalle viimeistään 6 kuukautta ennen kyseisen optiojakson alkua.
Palvelu koskee Kivikon jätepalvelukeskuksen, Jorvaksen, Konalan,
Ruskeasannan sekä Ämmäsuon Sortti-asemien sekä Koivukylän Sorttipienaseman siirtolavakuljetuksia, sisäisiä lavojen siirtoja, lavojen
punnituksia ja pressutuksia sekä raportointia lavamääristä ja tunneista.
Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä
palveluhankinta. Määräaikaan 10.8.2021 klo 10:00 mennessä saatiin
tarjoukset kuudelta (6) alan yritykseltä.
Selvitys hankinnan tarkoituksesta, tarjouspyyntömenettelystä, valituista
tarjouksista sekä ehdotus perusteluineen on esitetty hallituksen jäsenille
jaetun esityslistan liitteenä. Hankinnan valintaperusteena on
tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti saadut hinnaltaan halvimmat
tarjoukset.
Sopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta
sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätösehdotus (PeK)

Hallitus päättää
a. tilata HSY:n tarvitsemat Sortti-asemien siirtolavakuljetuspalvelut
Ruskeasantaan Helsingin KTK:lta, Kivikon, Konalan, Jorvaksen ja
Ämmässuon osalta Espoon KTK:lta hankinnan verottoman arvon ollessa
enintään 4 972 879 euroa, ja
b. oikeuttaa jätehuollon toimialajohtajan allekirjoittamaan hankinnasta
tehtävän sopimuksen.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys hankinnasta
- Liite 2 Vertailutaulukko
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Turpeen hankinnan keskeyttäminen
Hallitus 27.08.2021 § 108
881/05.050.500.5001/2020
Esittelijä
Valmistelija

Vesihuollon toimialajohtaja Tommi Fred
Hankintalakimies Mikko Piironen, puh. 050 470 7542

Yleistä

Hankinta on erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukainen EUkynnysarvon ylittävä tavarahankinta ja käsittää HSY:n vuosina 2021–2022
tarvitseman irtoturpeen. HSY:n hallitus teki hankinnasta 11.12.2020
hankintapäätöksen § 145.
Hankintapäätöksestä tehtiin 23.12.2020 oikaisuvaatimus, jonka HSY:n
hallitus on 22.1.2021 hylännyt. Lisäksi hankintapäätöksestä jätettiin
23.12.2020 valitus markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 30.6.2021
antamallaan päätöksellä kumonnut HSY:n hallituksen 11.12.2020 tekemän
hankintapäätöksen § 145 ja kieltänyt sen täytäntöönpanon.
Markkinaoikeus katsoi, ettei voittanut tarjoaja ollut täyttänyt
hankintayksikön asettamaa soveltuvuusvaatimusta. Tämä tarkoittaa
voittaneen tarjoajan tarjouksen hylkäämistä, minkä jälkeen turpeen
hankinnasta on annettu vain yksi hyväksyttävä tarjous.
Erityisalojen hankintalain 116 § mukaan hankintamenettely voidaan
keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hyväksyttävänä
hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty
muun ohella sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous.
Selvitys keskeytyksen perusteista on tämän päätöksen liitteenä.

Päätösehdotus (TF)

Hallitus päättää keskeyttää turpeen hankinnan.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Liite 1 Selvitys turpeen hankinnan keskeyttämisestä
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Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousaikataulun muuttaminen, syyskuu 2021
Hallitus 27.08.2021 § 109
760/00.01.013.0132/2021
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 09 1561 3004
Hallitus on kokouksessaan 18.9.2020 (§ 102) päättänyt kokousaikataulusta
vuodelle 2021. Kokousaikataulua on muutettu kuntavaalien siirtymisen
vuoksi kesäkuun kokouksen alkamisajan osalta 19.3.2021 (§ 42) ja
edelleen elo-syyskuun kokousten osalta kokouksessa 28.5.2021 (§ 77).
Hallitus on kokouksessaan 18.6.2021 (§ 97) päättänyt kutsua ylimääräisen
yhtymäkokouksen uuden hallituksen ja tarkastuslautakunnan asettamista
varten.
Jäsenkunnat eivät ehdi valmistelemaan kaikkia luottamushenkilövalintoja
aiemmin päätetyssä kokousaikataulussa, minkä vuoksi kokousaikataulua
tulee edelleen muuttaa.
Muutokset koskevat ylimääräistä yhtymäkokousta 1.9. ja sille varattua
jatkokokousta 10.9. sekä hallituksen syyskuun kokouksia 14. ja 17.9. ja
seminaaria 14.–15.9.;





syyskuun ylimääräinen yhtymäkokous pidetään tiistaina 14.9.2021
klo 10.30 ja kokousta jatketaan tarvittaessa tiistaina 21.9.2021 klo
10.30
hallituksen seminaari siirtyy ajalle 16.-17.9.2021
hallituksen syyskuun aamukoulu pidetään seminaarin yhteydessä
perjantaina 17.9.2021
hallituksen varsinainen kokous pidetään perjantaina 24.9.2021 klo
9.00

Aamukoulu
klo 8.15

Hallituksen
kokous
klo 9.00

Yhtymäkokous

17.9.*)

24.9.

14.9. klo 10.30

8.10.

15.10.

12.11.

19.11.

10.12.

17.12.

Iltakoulu tai
seminaari

21.9. klo 10.30

16.–17.9.

19.11. klo 10.30

25.11. klo 16

*) Aamukoulu pidetään seminaarin yhteydessä.

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää hyväksyä kokousaikataulun muutokset

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Kuntalain mukaista ottomenettelyä varten toimitetut päätökset
Hallitus 27.08.2021 § 110
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä varten
seuraavat päätökset:
Jätehuollon rakennuttamispäällikkö
Hankintapäätös § 11, ajalta 28.7.2021
Jätehuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 19–26, ajalla 17.6.-12.8.2021
Yleispäätös § 9–14, ajalta 7.7.-19.8.2021
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen johtaja
Yleispäätös § 7, ajalta 12.7.2021
Seudullisen perusrekisterin käyttöluvat § 18–22, ajalta 17.6.-12.7.2021
Talousjohtaja
Yleispäätös § 6, ajalta 9.8.2021
Toimitusjohtaja
Hankintapäätös § 24–27, ajalta 15.6.-17.8.2021
Yleispäätös § 18–21, ajalta 17.6.-19.8.2021
Tukipalvelujen tulosaluejohtaja
Hankintapäätös § 5–7, ajalta 28.6.-19.8.2021
Yleispäätös § 7, ajalta 26.7.2021
Vesihuollon investointiosaston johtaja
Hankintapäätös § 3, ajalta 5.7.2021
Vesihuollon toimialajohtaja
Hankintapäätös § 31–34, ajalta 14.7.-18.8.2021
Korvauspäätös § 1, ajalta 18.6.2021
Yleispäätös § 12–13, ajalta 6.7.-12.8.2021
Vesihuollon verkko-osaston johtaja
Korvauspäätös § 18, 21–24, ajalta 21.6.-16.8.2021

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväksi esittelyosassa mainituissa
päätöksissä olevia asioita.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Viranhaltijoiden päätösluettelo 23.8.2021
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Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 27.08.2021 § 111

Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2021
Lisätietoja: paikkatietoasiantuntija Laura Lähteenmäki, 050 304 8424
HSY tuottaa vuosittain tietoa pääkaupunkiseudun voimassa olevien
asemakaavojen käyttämättä olevasta rakennusoikeudesta.
Pääkaupunkiseudun tonttivarantokatsaus 2021 esittelee maankäyttöön
liittyviä tunnuslukuja painopisteen ollessa asumisen
asemakaavavarannossa. Luvut kuvaavat vuodenvaihteen 2020–2021
tilannetta. Varannon määrää ja sijoittumista havainnollistetaan
käyttötarkoituskohtaisilla teemakartoilla ja graafit esittävät eri
käyttötarkoitusten varantolukujen muutosta vuodesta 2011 alkaen.
Varannolla tarkoitetaan voimassa olevien asemakaavojen käyttämätöntä
kerrosalaa.
Vuonna 2020 asumisen varannon määrä jatkoi kasvuaan vuoden 2019
tapaan ja kokonaismäärä ylitti ensimmäistä kertaa 8 miljoonaa
kerrosneliömetriä. Kerrostalovarannon määrä pääkaupunkiseudulla kasvoi
yli 240 000 kerrosneliömetriä. Eniten kerrostalovaranto kasvoi
pääkaupunkiseudun kunnista Helsingissä, jossa kerrostalovaranto kasvoi
180 000 kerrosneliömetriä verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.
Pääkaupunkiseudulla oli viime vuodenvaihteessa noin 4,17 miljoonaa
kerrosneliömetriä kerrostalovarantoa ja noin 3,90 miljoonaa
kerrosneliömetriä pientalovarantoa. Määrä mahdollistaa useiden
kymmenien tuhansien pien- ja kerrostaloasuntojen rakentamisen.
Kerrostalovarannon isoimmat keskittymät Espoossa ovat Länsimetron
varsi, Leppävaara ja Suurpellon alue sekä Vantaalla Kivistö, Keimola ja
Veromiehen alue. Helsingissä huomattavia kerrostalovarantoja on
esimerkiksi Jätkäsaaressa, Kalasataman ja Sompasaaren alueella,
Kruunuvuorenrannassa, Keski-Pasilassa ja Postipuistossa. Pientalojen
rakentamismahdollisuuksia on eniten Espoossa.
Varantolukujen esittämisen lisäksi katsauksessa suhteutetaan voimassa
olevan asumisen asemakaavavarannon määrä Helsingin seudun
Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus) vuosille
2020–2023 sovittuihin asuntotuotantotavoitteisiin kaupunkikohtaisesti.
Asumisen varantoa on absoluuttisesti tarkasteltuna eniten Helsingissä,
mutta suhteessa asuntotuotantotavoitteeseen asumisen varantoa tyhjillä ja
lähes tyhjillä tonteilla on eniten Espoossa. Tontin rakentamisasteen lisäksi

varannon käyttöönotettavuuteen vaikuttavat esimerkiksi sijainti,
infrastruktuurin tilanne ja maanomistusolosuhteet.
Pääkaupunkiseudun asemakaavoissa on yli kaksi kertaa enemmän
käyttämätöntä toimitilojen kerrosalaa kuin asumiselle tarkoitettua
kerrosalaa. Liike- ja toimistotilavarantoa on yksistään tyhjillä ja lähes tyhjillä
tonteilla 4,30 miljoonaa kerrosneliömetriä. Liike- ja toimistotilavaranto
jakautuu melko tasaisesti pääkaupunkiseudun isojen kaupunkien kesken,
kun taas teollisuus- ja varastotilojen varantoa on vähiten Espoossa ja
eniten Vantaalla. Toimitilavarannon määrä muuttuu hitaasti.
Tonttivarantokatsauksen luvut perustuvat HSY:n tuottamaan
SeutuRAMAVA-aineistoon, joka kuvaa tilannetta vuodenvaihteessa 2020–
2021. Kahdesti vuodessa tuotettava SeutuRAMAVA on paikkatietoaineisto,
joka kuvaa voimassa olevien asemakaavojen tilannetta
kaavayksikkötasolla Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla.
HSY ylläpitää ja kehittää SeutuRAMAVA-aineistoa yhteistyössä
pääkaupunkiseudun kaupunkien kaavoituksen asiantuntijoiden kanssa.
SeutuRAMAVA-aineiston varantoluvut julkaistaan korttelitasolle
yleistettynä avoimena datana, joka on katseltavissa ja ladattavissa HSY:n
avoimen datan palvelussa. Kaupunkikohtaiset varantoaikasarjat sekä avoin
data ovat katseltavissa myös interaktiivisina infograafeina HSY:n
kotisivulla.
Viimeisimmät tonttivarantokatsaukset löytyvät HSY:n kotisivuilta.
Toimitusjohtajan päätökset täyttöluvista
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195
Luettelo toimitusjohtajan myöntämistä täyttöluvista liitteenä.
Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.

Liitteet
- Toimitusjohtajan päätökset myönnetyistä täyttöluvista vuonna 2021
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Muut asiat ja seuraava kokous
Hallitus 27.08.2021 § 112
Esittelijä
Valmistelija

Vs. toimitusjohtaja Pekka Hänninen
Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195

Päätösehdotus (PH)

Hallitus päättää pitää seuraavan kokouksen perjantaina 24.9.2021 klo
9.00. Kokouspaikka vahvistuu myöhemmin. Esikokous alkaa klo 8.30.

Päätös

Hallitus päätti ehdotuksen mukaan.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 101, § 102, § 104, § 109, § 110, § 111, § 112

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 103, § 108
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hallituksen päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä oikaisuvaatimuksen Helsingin seudun
ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten tai Vantaan kaupunki (HSY:n jäsenkaupunki) sekä kuntalain (410/2015) 3 §:n mukaisesti näiden kaupunkien jäsenenä oleva henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö (jäsen).
Oikaisuvaatimukselle varattu määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Myöhästynyttä oikaisuvaatimusta ei oteta tutkittavaksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös
on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin, taikka tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti taikka, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
HSY:n jäsenkaupungin tai tämän jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimuksen osoittaminen ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on osoitettava HSY:n hallitukselle ja toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana
ma-pe klo 8.30 -15.30.
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot ovat
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.30 – 15.30.
Pöytäkirjanotteet
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Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää HSY:n kirjaamosta.
ERITYISET MUUTOKSENHAKUOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Edellä mainitusta oikaisuohjeesta poikkeavasti haetaan muutosta, kun muutoksenhaun kohteena oleva
päätös on:
Erityisalojen tai hankintalain mukainen hankintapäätös, haetaan muutosta hankintaoikaisulla tai
valittamalla markkinaoikeuteen:
 Muutoksenhakuohje hankintapäätökseen erityisalojen hankintalakia sovellettaessa tai
 Muutoksenhakuohje hankintapäätökseen yleistä hankintalakia sovellettaessa
Oikaisuvaatimukseen annettu päätös, haetaan muutosta valittamalla kunnallisvalituksella hallintooikeuteen:
 Valitusosoitus oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen
Jätelain nojalla tehty päätös, haetaan muutosta valittamalla hallintovalituksella hallinto-oikeuteen:
 Valitusosoitus jätelain nojalla annettuun päätökseen
Toimitettavaan pöytäkirjanotteeseen liitetään automaattisesti oikea muutoksenhakuohje.
Muutoksenhakukiellot
Päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua ja täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n nojalla
hakea muutosta.
Päätökseen, josta voidaan tehdä oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain
(410/2015) nojalla.
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan hankinta-asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 105, § 106, § 107
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Hankinnan ylittäessä hankintalain kansallisen kynnysarvon
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25-26 §:n mukaisen
kynnysarvon.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä
hankintalain 132-134 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi
tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen).
Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu on toimitettava HSY:n kirjaamoon sen aukioloaikana ma-pe klo 8.30 -15.30.
Hankintaoikaisun toimittaminen postitse tai sähköpostitse tapahtuu lähettäjän vastuulla.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 100, 00066 HSY
Käyntiosoite: Ilmalantori 1, 00240 Helsinki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hsy.fi
Puhelinnumero: 09 1561 2010
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Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen
voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta
odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi
sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan
käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta
tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa
tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä.
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus
siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä
ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Markkinaoikeuden yhteystiedot:
Markkinaoikeus
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinnumero 029 564 3300, fax 029 564 3314
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa
markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Odotusaika
EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän
kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksen tiedoksi.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava
hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen.
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksut
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Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain (1455/2015)
sekä maksujen määrää tarkistavan oikeusministeriön asetuksen (1383/2018) perusteella 1.1.2019
jälkeen vireille tulevista hankinta-asioista seuraavasti:
1) Hankinta-asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 euroa.
2) Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo
on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4.100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään
10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6.140 euroa.
3) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
4) Hankinta-asioissa peritään 2.050, 4.100 tai 6.140 euron sijasta 500 euron
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää
tutkimatta tai se jää sillensä. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.
5) Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 510 euroa.
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut.

